KOMUNIKAT NR 4/2020
WÓJTA GMINY POWIDZ
z dnia 23 marca 2020 r.
Rozporządzeniem z dnia 21.03.2020 r. został wprowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Proszę o
bezwzględne przestrzeganie zasad wynikających z tych regulacji na terenie Gminy Powidz. W związku z sytuacją
epidemii, informuję:
1. Do odwołania Urząd Gminy Powidz (godz. 7:30-15:30) i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (godz. 7:00-15:00)
pracują z wyłączeniem bezpośredniej obsługi interesantów. Wobec powyższego, proszę wyłącznie o kontakt
telefoniczny, e-mailowy lub e-PUAP. Wnioski zadań realizowanych przez gminę można pobrać na stronie internetowej
www.powidz.pl à Zakładka Gmina à Zakładka do pobrania
– Urząd Gminy Powidz – tel. 63 277 62 72, 63 2776 273 adres e-mail: ug_powidz@post.pl, ug@powidz.pl
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 63 249 00 09, 790 604 782 adres e-mail: gopspowidz@wp.pl
2. W sprawach niecierpiących zwłoki (np. w USC), wizyta w Urzędach, możliwa będzie po uprzednim umówieniu
telefonicznym. Ponadto przy wejściu do Urzędu znajduje się miejsce w celu zostawienia pism, bez konieczności
wchodzenia do środka.
3. Do odwołania zamknięty jest Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów w m. Ługi. Wyłącznie podmioty posiadające wpis do
działalności regulowanej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych mogą dokonać zrzutu nieczystości na
oczyszczalni w pon.-pt. 8:00-16:00
4. Szkoła i przedszkole są zamknięte. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 11.30.
Wszystkie sprawy proszę załatwiać telefonicznie: 632776123 lub 531622174. Nauczyciele Zespołu Szkolno–
Przedszkolnego w Powidzu pracują zgodnie z zaleceniami MEN z wykorzystaniem e-dziennika, mailingu do rodziców, a
przypadku starszych uczniów bezpośredniego kontaktu mailowego z uczniami. Proszę rodziców uczniów o codzienne
sprawdzanie wiadomości na e-dzienniku i wykonywanie poleceń zgodnie z zadaniem w zeszytach, ćwiczeniach i innych
formach. Obecny czas, to nie jest czas wolny ani ferie. Zachęcam uczniów do systematycznej pracy.
5. W sprawach odczytu wodomierzy, w celu wystawienia faktury należy skontaktować się z odpowiednim inkasentem
telefonicznie i podać dane kontrahenta, nieruchomości oraz obecny stan wodomierza
– Inkasent 1 – tel. 784 951 510 (Powidz, Powidz- Osiedle, Wybudowanie, Wylatkowo, Przybrodzin, Ługi, Charbin,
Polanowo)
– Inkasent 2 – tel. 533 333 176 (Anastazewo, Smolniki Powidzkie, Ostrowo, Przybrodzin)
6. W sprawach odczytu liczników energii elektrycznej, prosimy podanie niezbędnych danych telefonicznie inkasentowi:
nr tel. 783 017 588.
7. Korzystanie z obiektów sportowych na terenie gminy (również sala gimnastyczna ZSP, siłownia, place zabaw oraz
ORLIK) jest zawieszone do odwołania. Obiekty te będą zamknięte. Obowiązuje zakaz korzystania z nich.
8. Nie przeprowadza się wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
9. Zamknięte do korzystania do odwołania będą Dom Kultury i Biblioteki Publicznej. Zaplanowane w Domu Kultury
regularne zajęcia nie będą odbywać się do odwołania. Dyrektorzy instytucji pracują w trybie administracyjnym. Możliwy
kontakt telefoniczny lub e-mailowy: Dom Kultury (795 454 125; dkpowidz@wp.pl), Biblioteka (63 2776 352;
bibliotekapowidz@interia.pl).
10. Proszę o ograniczenie do minimum wyjść i spotkań. Jest to ważne dla skutecznego przeciwdziałania epidemii. Proszę
o przestrzeganie zasad higieny: częste mycie rąk, unikanie kontaktu z osobami chorymi, unikanie dotykania nosa, oczu,
ust, zasłonięcie ust, nosa podczas kichania łokciem lub jednorazową chusteczką.
11. Osoby starsze, chcące uniknąć wychodzenia na zewnątrz, mają możliwość zwrócenia się telefonicznie do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu z prośbą o pomoc.

Aktualne informacje i zalecenia: https://www.gov.pl/web/koronawirus

12. Jeśli podejrzewacie Państwa zarażenie, prosimy nie opuszczać domów, nie udawać się do ośrodka zdrowia, a zgłosić
ten fakt do stacji sanitarno-epidemiologicznej nr tel. 691 751 835, a w przypadku nasilonych objawów dzwonić pod nr
112.
13. Co do udziału w nabożeństwach rzymsko-katolickich obowiązuje dekret abp. Wojciecha Polaka, Prymasa Polski
udzielający do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta, nakazane wszystkim
wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Wójt Gminy Powidz
/-/ Jakub Gwit
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